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ПРАВИЛНИК 

О ПРОГРАМУ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2021) 

Члан 1  

Овим правилником утврђује се програм свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи (у даљем 

тексту: програм рада стручног сарадника) и то: педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко 

васпитање и логопеда.  

Члан 2  

Програмом рада стручног сарадника из члана 1. овог правилника дефинишу се циљеви, принципи, заједничка 

подручја, односно области рада стручног сарадника и специфични послови различитих образовних профила стручних 

сарадника у предшколској установи.  

Програм рада стручног сарадника из става 1. овог члана заснива се на уважавању принципа и циљева предшколског 

васпитања и образовања, односно специфичности остваривања стручних послова и задатака стручних сарадника у 

предшколској установи у складу са прописима којима се уређује предшколско васпитање и образовање.  

Члан 3  

Програм рада стручних сарадника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 4  

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника 

("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 5/12) у делу који се односи на облике рада стручних сарадника у 

предшколској установи.  

Члан 5  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС - Просветном гласнику".  

   

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА  

Циљ рада стручног сарадника у предшколској установи јесте развијање квалитета праксе предшколске установе кроз:  

- развијање културе предшколске установе као заједнице учења и  

- развијање квалитета програма васпитно-образовног рада.  

Стручни сарадник реализује програм свог рада на принципима:  

• Партнерства, тако што ствара услове:  

- за заједничко учешће, засновано на узајамном поверењу, размени и подршци свих учесника (запослених, родитеља, 

односно других законских заступника деце, других одраслих из локалног окружења и деце) кроз улогу подржавајућег 

лидера, а не акцентом на саветодавном и надзорном раду;  

- за развијање праксе предшколске установе кроз заједничко учешће и континуирану размену са другим стручним 

сарадницима заснованим на успостављању заједничких вредности и дељењу одговорности;  

- за умрежавање са другим предшколским установама, високошколским установама и научно-истраживачким 

институцијама, другим установама, удружењима и организацијама, носиоцима образовне политике.  

Област рада  Послови  

Израда докумената установе  - Учешће у изради Предшколског програма установе, руководећи се препорукама за израду 

Предшколског програма; 

- учешће у изради Развојног плана установе, генерисањем стратегија за промену праксе на основу 

процеса самовредновања рада установе; 

- учешће у изради Годишњег плана рада установе и заједничко дефинисање приоритета у 

остваривању Годишњег плана; 

- учешће у усаглашавању стратешких докумената предшколске установе са текућим изменама 

прописа у области предшколског васпитања и образовања; 

- планирање учешћа и преузимање одређених улога и послова (у тимовима, радним групама, 

комисијама) на нивоу установе; 

- стручна подршка у планирању различитих облика и програма васпитно-образовног рада, 

заснована на континуираној анализи потреба деце и породице, капацитета установе и потенцијала 

локалне заједнице; 

- учешће у планирању ритма живота и рада у предшколској установи у складу са специфичностима 

узраста и потребама деце; 

- планирање начина пружања додатне подршке деци и породици у предшколској установи; 

- учешће у развијању стратегије за јачање ресурса и капацитета за сврсисходну употребу 

дигиталних технологија у пракси установе; 

- праћење конкурса и припрема стручне документације за аплицирање за пројекте на локалном, 

националном и међународном нивоу, у сарадњи са осталим службама установе (рачуноводство, 

правна служба) и службама локалне самоуправе.  
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• Рефлексивности, тако што подржава континуирано заједничко учење и размену међу учесницима, стварајући 

прилике за истраживање, преиспитивање праксе, покретање акција и промена, а не подучавањем.  

• Стручности и етичности, тако што:  

- заснива свој рад на познавању и праћењу савремених научних сазнања, добрих примера праксе, тенденција 

образовне политике и стандардима компетенција за стручне сараднике у предшколској установи;  

- делује у интересу деце и породице;  

- преузима професионалну одговорност;  

- преузима проактивну улогу у промовисању предшколског васпитања и образовања, заступању интереса деце, 

породице и практичара и обликовању политике и праксе предшколског васпитања и образовања, у стручној, локалној 

и широј јавности.  

Послови стручног сарадника реализују се у оквиру подручја:  

- стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;  

- развијање заједнице предшколске установе;  

- развијање квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића.  

У оквиру сваког заједничког подручја дате су области рада са одговарајућим пословима.  

Специфични послови су наведени према појединачним образовним профилима стручног сарадника.  

И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ СВИХ ПРОФИЛА СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

су дефинисани кроз три подручја у оквиру којих су дате области рада са одговарајућим пословима.  

1. Подручје стратешког (развојног) планирања и праћења праксе предшколске установе  

2. Подручје развијања заједнице предшколске установе  

Област рада  Послови  

Развијање заједнице учења кроз 

сарадњу колектива  

- Иницирање истраживања у установи у циљу преиспитивања конкретне праксе и покретања 

акција промене праксе; 

- покретање и вођење критичког преиспитивања културе и структуре установе кроз истраживања 

појединих димензија структуре и културе установе;  

   - учествовање у раду васпитно-образовног већа, педагошког колегијума, актива, тимова и комисија 

на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта у 

области васпитања и образовања; 

- иницирање укључивања предшколске установе у пројекте истраживачких институција, носилаца 

образовне политике и партнерских институција и организација; 

- пружање стручне подршке директору, сагледавањем услова и ресурса и отварањем питања која 

помажу да се подробније преиспитују и усклађују одлуке и активности из различитих домена рада 

установе (васпитно-образовне, здравствено-превентивне, финансијске, правне...) у циљу 

квалитетног остваривања васпитно-образовног рада као примарне делатности установе; 

- сарадња са директором, стручним сарадницима и сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација; 

- сарадња са директором и стручним сарадницима у планирању и спровођењу активности за јачање 

сарадничких односа у колективу и грађење односа поверења и уважавања; 

Праћење, документовање и 

вредновање праксе установе  

- Дефинисање начина континуираног праћења и вредновања реализације стратешких докумената 

установе у циљу правовременог реаговања, редефинисања планова и усклађивања активности у 

односу на промену у пракси установе; 

- критичко преиспитивање и анализирање стратегија и планова дефинисаних у стратешким 

документима установе и дефинисање смерница за даљи рад; 

- планирање начина самовредновања и учешће у реализацији самовредновања као континуираног 

процеса истраживања и учења у пракси; 

- рад на развијању инструмената за праћење и вредновање праксе установе; 

- учешће у реализацији праћења планираних активности на нивоу установе; 

- припрема периодичних и годишњих извештаја о раду установе, о раду појединих тимова и 

радних група и о пројектима који се реализују, као и давање смерница за даљи рад; 

- анализирање и критичко преиспитивање корака и процедура при планирању, праћењу, 

документовању и вредновању, односно самовредновању рада установе и предлагање начина за 

њихово унапређење.  

Планирање и праћење 

властитог рада  

- Планирање и вођење документације о свом раду у складу са правилником којим се уређује ова 

област; 

- планирање учешћа у васпитној пракси одређеног вртића, односно објекта предшколске установе 

(динамика долазака и начина учешћа) у складу са приоритетима промене васпитне праксе; 

- планирање и усклађивање властитог професионалног развоја и стручног усавршавања са 

приоритетима у промени праксе предшколске установе, приоритетима система сталног стручног 

усавршавања и професионалног развоја запослених у образовању и стандардима компетенција 

стручног сарадника у предшколској установи.  
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- сарадња са директором и стручним сарадницима у решавању проблемских ситуација у колективу, 

стварањем услова за отворену, аргументовану и конструктивну комуникацију; 

- сарадња са директором, другим стручним сарадницима и сарадницима при набавци намештаја и 

опреме, материјала, играчака и средстава за васпитно-образовни рад, организацији конкурса, 

организацији боравка деце у природи (зимовања, летовања, излета и сл.); 

- сарадња у оквиру тима за инклузивно образовање на координацији активности у пружању 

додатне подршке деци кроз планирање мера индивидуализације и израду индивидуалног 

образовног плана; 

- правовремено информисање свих запослених о актуелним стручним дешавањима у установи и 

њихово сврсисходно укључивање; 

- конципирање и организовање различитих облика хоризонталног учења унутар установе и са 

другим установама; 

- учествовање у набавци стручне литературе и организовање прилика за анализу (критичко 

читање) стручне литературе заједно са васпитачима и другим стручним сарадницима.  

Сарадња са породицом  - Упознавање породице са концепцијом програма васпитно-образовног рада; 

- анализирање потреба породице у односу на програм, укључивање и разумевање њихове 

перспективе, у циљу планирања различитих облика сарадње и начина учешћа; 

- учешће у планирању и реализовању активности којима се код породице подржава осећање 

добродошлице, позваности на учешће и припадништва вртићкој заједници; 

- идентификовање препрека за учешће породице и давање предлога мера и активности за њихово 

превазилажење; 

- размена информација са породицом значајних за укључивање детета у вртић; 

- пружање стручне подршке породици у за њу осетљивим периодима и према специфичним 

потребама породице; 

- планирање и организовање различитих начина повезивања породице и установе кроз 

организацију састанака, трибина, заједничких акција, дружења, онлајн комуникацију и др.; 

- планирање и реализација различитих начина размене са породицом о кључним васпитно-

образовним питањима и темама, у циљу грађења заједничког разумевања; 

- укључивање перспективе породице у процесе вредновања рада установе и квалитета програма; 

- иницирање и подршка квалитетнијем учешћу Савета родитеља у раду установе; 

- осмишљавање и реализација различитих начина пружања подршке родитељима у јачању 

њихових родитељских компетенција; 

- у сарадњи са институцијама здравствене и социјалне заштите, мапирање породица из друштвено 

осетљивих група и развијање различитих начина информисања родитеља о важности укључивања 

деце и начинима остваривања додатне подршке у систему предшколског васпитања и образовања.  

Сарадња са локалном 

заједницом  

- промовисање програма предшколске установе у локалној заједници у складу са вредностима на 

којима се заснива програм; 

- заједничко учешће у креирању и ажурирању структуре и садржаја на званичној интернет 

страници установе и/или страници установе на друштвеним мрежама; 

- иницирање сарадње и учешће у раду комисија на нивоу локалне самоуправе које се баве 

унапређивањем положаја деце, образовањем и условима за раст и развој деце;  

   - идентификовање места у локалној заједници која су подстицајна за игру и истраживање деце и 

учешће у обезбеђивању могућности њиховог коришћења; 

- сарадња са музејима, школама, културним и спортским организацијама и удружењима у 

коришћењу њихових простора, реализацији заједничких активности и заједничко осмишљавање 

понуде програма; 

- идентификовање потенцијалних ресурса у локалној заједници за обезбеђивање материјала и 

дидактичких средстава и успостављање институционалне сарадње; 

- пружање стручног доприноса у иницијативама и догађајима на локалном нивоу намењених деци 

и породици; 

- сарадња са установама и организацијама на локалном нивоу које се баве образовањем, 

здравственом и социјалном заштитом деце.  

Јавно професионално деловање 

стручног сарадника  

- Промовисање важности квалитетног предшколског васпитања и образовања у стручној и 

друштвеној јавности учествовањем на скуповима, трибинама, у медијима и сл.; 

- умрежавање са стручним сарадницима ван установе, укључивање и деловање у раду стручног 

друштва, струковних удружења, стручним телима, комисијама; 

- укључивање у консултовање и израду докумената и дефинисању мера образовне политике; 

- реализовање и промовисање акција и активности које су резултат заједничког рада стручних 

сарадника као и стручних сарадника и васпитача; 

- публиковање стручних радова.  
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3. Подручје развијања квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића  

Подршка васпитачима у 

развијању реалног програма  

- Укључивање у развијање реалног програма давањем предлога за промену и кроз непосредно 

учешће; 

- континуирано организовање заједничких састанака са васпитачима у вртићу, боравак у 

васпитним групама и остваривање конкретних заједничких акција; 

- иницирање сарадње и дијалога између васпитача и других служби у установи (техничка служба, 

превентива...) по питањима која су значајна за развијање реалног програма у вртићу; 

- подршка васпитачима у планирању тема/пројеката заснованих на принципима развијања реалног 

програма; 

- пружање стручне подршке васпитачима у овладавању стратегијама развијања реалног програма; 

- пружање подршке и непосредно учешће у уређивању свих простора вртића, у складу са 

критеријумима квалитетног физичког окружења; 

- пружање подршке васпитачима при укључивању породице у развијање реалног програма и у 

остваривању различитих облика сарадње са породицом; 

- пружање подршке васпитачима у развијању вршњачке и вртићке заједнице; 

- повезивање са установама и организацијама у непосредном окружењу, идентификовање 

подстицајних места за игру и истраживање и укључивање појединих представника заједнице.  

Подршка трансформацији 

културе вртића  

- Иницирање различитих начина рефлексивног преиспитивања димензија реалног програма у 

договору са васпитачима; 

- иницирање и подржавање континуитета заједничких састанака васпитача на нивоу вртића; 

- рад са васпитачима на преиспитивању културе и структуре конкретног вртића (кроз 

преиспитивање неписаних правила, начина доношења одлука, временске организације, спајање 

група, учесталости и смислености боравка на отвореном и у просторима локалне заједнице); 

- покретање и усмеравање истраживања практичара ка критичком преиспитивању културе и 

структуре дечјег вртића; 

- сарадња са васпитачима на анализирању и осмишљавању различитих начина коришћења 

педагошке документације у циљу покретања дијалога са децом, породицом и колегама; 

- пружање подршке васпитачима у развијању професионалних знања и умења усмеравањем на 

учење кроз акцију у контексту властите праксе; 

- пружање подршке васпитачима и родитељима у грађењу односа поверења, међусобног 

уважавања, отворене комуникације и дијалога.  

Подршка у учењу и развоју 

деце  

- Пружање подршке васпитачу у праћењу и документовању дечјег учења и развоја кроз заједничку 

анализу, преиспитивање функција документовања и давање предлога; 

- учествовање у праћењу примене мера индивидуализације и припреми индивидуалног образовног 

плана за дете; 

- учествовање у сагледавању и процени услова за упис и боравак деце којој је потребна додатна 

подршка као и у развијању стратегија за додатну подршку деци и њиховом активном учешћу у 

животу групе.  

Праћење, документовање и 

вредновање реалног програма  

- Посматрање и документовање различитих ситуација у развијању реалног програма у вртићу и 

покретање дијалога са васпитачима о значењу тих ситуација; 

- заједнички рад са васпитачима на развијању и критичком преиспитивању различитих стратегија 

праћења, документовања и вредновања програма; 

- сарадња са васпитачима у креирању и коришћењу инструмената за вредновање програма, а у 

циљу његовог даљег развијања.  

   

II СПЕЦИФИЧНИ ПОСЛОВИ РАЗЛИЧИТИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА СТРУЧНОГ САРАДНИКА  

Педагог даје додатни допринос кроз следеће послове:  

- повезивање различитих структура запослених у предшколској установи у циљу остваривања њене примарне 

делатности васпитно-образовног рада;  

- учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача у васпитне групе;  

- праћење и стручно представљање актуелних докумената образовне политике у области предшколског васпитања и 

образовања васпитачима и стручним сарадницима и сарадницима;  

- стручна подршка приправнику и ментору током остваривања програма увођења у посао;  

- планирање стручног усавршавања практичара у складу са потребама праксе и акцентом на облицима стручног 

усавршавања у контексту праксе;  

- пружање помоћи васпитачима у припреми излагања, представљању примера добре праксе, приказу литературе, 

учешћу на скуповима;  

- организовање и вођење активности заједничке анализе и могућности примене у пракси увида и сазнања васпитача са 

обука, пројеката, студијских путовања и сл.;  

- учешће у организацији студентске праксе у предшколској установи;  
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- сарадња са школом кроз организовање различитих програма, активности и акција које повезују практичаре, децу и 

родитеље из вртића и школе и упознавање школе са концепцијом предшколског програма;  

- учешће у креирању и реализацији активности намењених детету и породици у периодима транзиције (упису у вртић, 

преласку из јасли у вртић, поласку у школу).  

Психолог додатно доприноси кроз следеће послове:  

- учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача у васпитне групе;  

- сарадња са васпитачима и породицом на препознавању, указивању значаја и креирању окружења у којем су деца 

заштићена од насиља, злостављања и занемаривања;  

- подршка запосленима у њиховом професионалном и личном развоју (отпорност на стрес и изгарање на послу, лични 

развој и самоактуализација, мотивација и позитиван однос према послу);  

- подршка васпитачу и дефектологу-васпитачу за остваривање учешћа деце са сметњама у развоју у активности 

редовних група и вртићкој заједници;  

- подршка деци и породици у превазилажењу тешкоћа у периодима транзиције;  

- пружање психолошке помоћи детету које има развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашања;  

- сарадња са родитељима, педагошким асистентима и личним пратиоцима у остваривању додатне подршке деци;  

- саветодавни рад са родитељима, посебно у осетљивим периодима за породицу;  

- успостављање сарадње са школом у циљу остваривања континуитета у раду са децом, посебно децом којој је 

потребна додатна подршка.  

Специфичности послова педагога и психолога се усклађују и комплементарно допуњују зависно од организационо-

кадровских специфичности установе.  

Педагог за ликовно, музичко, физичко васпитање додатно доприноси кроз следеће послове:  

- планирање активности и акција у установи којима се креира подстицајно окружење за различите начине изражавања 

деце (визуелно, кроз музику, покрет…);  

- учествовање у креирању и организацији различитих облика и програма базираних на стваралаштву, визуелној и/или 

музичкој уметности и изражавању кроз покрет;  

- пружање стручне подршке васпитачима у креирању и обогаћивању физичког окружења кроз давање предлога из 

области струке, планирање набавке опреме, материјала и дидактичких средстава;  

- учешће у реструктурирању и обогаћивању заједничких простора у вртићу (ходници, атријум, терасе, двориште) и 

осмишљавање заједничких активности са децом у тим просторима;  

- допринос теми/пројекту који се развија у групи кроз повезивање и укључивање појединаца из локалног окружења и 

коришћење ресурса и простора у локалној заједници;  

- давање предлога и идеја којима се подстичу и интегришу здрави стилови живота у праксу вртића;  

- планирање и реализовање посебних активности као што су прославе у установи, учешће у догађајима у локалном 

окружењу, активности са породицом и децом (излети, спортске активности, изложбе, концерти…) на начин који 

одражава концепцију васпитно-образовног програма (активно учешће, креативност, игру…);  

- рад са породицом на указивању значаја и предлагању прилика у којима се деци омогућава да се изражавају на 

различите начине из области уметности и физичке културе (кроз говор, покрет, звук, визуелни уметнички израз, 

драмско изражавање...);  

- јачање капацитета породице за квалитетно провођење слободног времена коришћењем културних и природних 

ресурса окружења и различитих активности повезаних са културом, уметностима и рекреацијом;  

- сарадња са сектором културе кроз заједничко осмишљавање и промоцију посебних програма подршке дечјем изразу 

у циљу развијања васпитне улоге културних институција и културне улоге вртића.  

Логопед додатно доприноси кроз следеће послове:  

- планирање активности и акција у предшколској установи којима се креира подстицајна говорно-језичка средина за 

учење деце;  

- давање стручних предлога, планирање набавке специфичних материјала и дидактичких средстава;  

- пружање стручне подршке васпитачима за интегрисање поступака корекције говорно-језичких сметњи у различитим 

ситуацијама делања у вртићу;  

- превентивно-корективни рад и вежбе логомоторике интегрисане у ситуационо учење деце у групи;  

- рад са васпитачима на препознавању одступања у говорно-језичком развоју деце, посебно на раном узрасту;  

- пружање подршке јачању компетенција васпитача у области комуникације са децом, посебно са децом која имају 

специфичне говорно-језичке сметње;  

- учествовање у праћењу и вредновању примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу 

којој је потребна додатна подршка;  

- пружање подршке и оснаживање родитеља у препознавању, разумевању и превазилажењу говорно-језичких 

проблема деце путем различитих облика сарадње са породицом. 

 


